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Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.
2011 start zoals ieder jaar met het Nieuwjaarsconcert. In een gezellige ambiance worden de beste wensen
uitgewisseld onder de muzikale klanken van harmonie "Meer Vreugd" olv Gérard Heijsterman. 2011 staat in het
teken van het 90 jarig bestaan van harmonie “Meer Vreugd" Voor een foto reportage klik hier. Op vrijdag 8
september heeft harmonie "Meer Vreugd" weer het oudijzer met succes, huis aan huis opgehaald bij de inwoners
van Gassel, waarvoor dank! Op zaterdag 9 april vond het voorjaarsconcert plaats. Onze gast was muziekvereniging
Concordia uit Schaijk olv van Jos de Klein. In gezellige drukke ambiance werd er door onze zustervereniging goed
gemusiceerd, na de pauze was het de beurt aan onze harmonie olv Bart van Zutven. Naast de muziek werken
Gonna Fly en Shirim was het de beurt aan onze jubilaris Judith van Tienen - Hendrix, zij vierde haar 25 jarig
lidmaatschap! Engelbert Hendrix werd benoemd tot erelid van harmonie "Meer Vreugd" De harmonie vervolgde
haar programma met Oregon, The Lion King en The Cream of Clapton. Klik hier voor de foto's van het concert.
Natuurlijk was de derde helft erg gezellig en werd er tot diep in de nacht lekker geborreld in "De Viersprong" in
Gassel!
Op zondag 15 mei laten de weer goden ons niet in steek als harmonie "Meer Vreugd" haar muzikale bijdrage levert
aan de Mariaviering in Gassel. Olv Ellen van den Bosch laat de harmonie muzikale klanken galmen bij de Mariakapel
onder grote belangstelling.
Helaas viel ons midzomeravondconcert door de slechte weeromstandigheden op donderdag 14 juli jl. in duigen.
Helaas omdat "De Viersprong" aan het verbouwen was had harmonie "Meer Vreugd" helaas geen
uitwijkmogelijkheden om het concert naar binnen te verplaatsen. Volgend jaar beter!
Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Theo van der Lee oud
dirigent van onze harmonie. Theo is zaterdagmiddag 23 juli thuis gestorven. De herinnering aan de prettige
samenwerking zal in onze gedachten blijven.
Op zaterdag 10 september 2011 vierde harmonie "Meer Vreugd" haar 90 jarig jubileum. Dit werd muzikaal luister
bijgezet met een promsconcert "Music Explosion". Onder geweldige belangstelling presenteren de harmonie olv
Bart van Zutven zich van een andere kant, met medewerking van het combo olv Philip van de Berg en vele lokale
zangers en zangeressen werd het een sfeervolle en unieke happening die voor herhaling vatbaar is.
Van dit evenement is een schitterend DVD gemaakt.
Zaterdag 17 december was er weer het traditionele kerstconcert harmonie "Meer Vreugd" onving als gast dit keer
popkoor "Sparkle" uit Grave. De harmonie olv Bart van Zutven speelden Transeamus Uque Bethlehem; Shirim; The
Exodus Song; Stille Nacht en Christmas Snowsongs ten gehore.

